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Sesiune de lucru 2C: Legislația națională 
Scurtă prezentare 

 
 
Durată: 14.00 – 15.30 
Sală: Eminescu A+B 
 
 
În România, similar cu situația existentă în alte state ale Spațiului European al Învățământului Superior, 
legislația națională are un impact major asupra modului de funcționare a universităților. În același timp, 
atât legislația primară (cum este Legea nr 1/2011 – Legea Educației Naționale), cât și cea secundară 
(precum metodologia de asigurare a calității și cea a finanțării învățământului superior), suferă modificări 
frecvente. Chiar și atunci când nu există modificări per se, în spațiul public se duce o permanentă dezbatere 
pe tema unor potențiale schimbări, fiecare guvern venind cu o viziune proprie asupra modului în care 
sistemul educațional ar trebui să arate. 
 
Deși schimbările sunt problematice, acestea sunt inevitabile în cazurile în care nu există alte soluții pentru 
problemele de sistem. Astfel, se pune întrebarea cum ar putea fi gândit un proces sistemic de schimbare 
care să nu surprindă doar perspectiva factorilor decizionali de la nivel național, ci să reflecte și preocupările 
comunității academice extinse.  
 
Pornind de la contextul actual, sesiunea va aborda următoarele aspecte: 

1. Este actualul sistem legislativ național adecvat nevoilor sistemului de învățământ superior? 
2. Care sunt principalele schimbări discutate în momentul de față și cum ar putea acestea îmbunătăți 

sistemul educațional? 
3. Cum pot fi determinați factorii decizionali să ia în considerare sugestiile cadrelor didactice și ale 

studenților? 
 
Aceasta sesiune se va desfășura după cum urmează: 
Moderatorul (Robert Santa) va realiza o introducere a sesiunii. 
Vorbitorul (Radu Damian) va avea o prezentare de max. 20 minute despre subiect, prezentând noua 
propunere de metodologie de asigurarea calității și potențialul  impact al acesteia. 
Respondenții vor avea la dispoziție 5-10 minute să răspundă critic prezentării moderatorului deschizând 
discuția în rândul audienței. 
Moderatorul (Robert Santa) va conduce discuția, schimburile de întrebări și răspunsuri, pe durata sesiunii. 
Raportorul (Delia Gologan) va pregăti un scurt raport (de 1 pag.) cu principalele puncte ale discuției și 
recomandările pentru viitoare politici publice în domeniu. 
 
Sesiunea se va desfășura în limba română. 

 


